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28/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. október 18-i rendkívüli üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Marton Dániel,
Poharelec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12
fős testületből jelen volt 8 fő. Jelezte távolmaradását Nagyné Perjési Anikó, Lehóczkiné Timár Irén,
Iványi Lajosné, Márjalaki József képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Fülöp Zoltán és Poharelec László képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 8 igen szavazat mellett támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
552/2012. (X. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Fülöp Zoltán és
Poharelec László képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat második fordulóra történő
beadása
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
553/2012. (X. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat második fordulóra történő
beadása
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat második fordulóra történő
beadása
Várfi András polgármester elöljáróban elmondta, a pályázat második fordulójánál tartanak, ahol
lehetőség van arra, hogy kilépjenek a pályázatból, viszont ebben az esetben viselni kell az első
fordulónak a költségeit. Jegyző úr tájékozódott a pályázatban résztvevő települések polgármestereitől,
jegyzőitől, hogy nekik mi a szándékuk. Szarvas és valószínűleg Kondoros is továbbra is maradni kíván
a pályázatban. Ebben az esetben egy céget kell létrehozni, melybe be kell vinni a vagyontárgyainkat.
A céget holdingszerűen kívánnák működtetni, de ők sem kívánják feladni, hogy megmaradjon a saját
cégük, amit nekünk sem kellene, egy köztes megoldást kellene találni, amivel működhet ez a pályázat.
Felkérte Jegyző urat, hogy részleteiben ismertesse a témával kapcsolatos tudnivalókat.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, az országgyűlés elfogadta a
hulladékgazdálkodásról szóló törvényt, amely teljesen új alapokra helyezi a hulladékszállítást,
gyűjtést. A törvény részletei még nem ismertek, így az egyes rendelkezésit sem lehet meghatározni.
Annyi bizonyos, hogy többségi állami, vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságok
végezhetnek hulladékszállítási, gyűjtési tevékenységet. Ez több szempontból érinti a településünket.
Az egyik, hogy jelenleg az önkormányzat gazdasági társaságai közül a Gyomaközszolg Kft, abszolút,
jelentős nyereséggel fog rendelkezni, működésével nincs probléma. A társaság időközben
többszemélyes társasággá alakult át, ami megfelel a jogszabályi követelményeknek, hiszen kizárólagos
tulajdonban van, még ha több önkormányzat is rendelkezik tulajdonosi részesedéssel.
A pályázat benyújtásához kapcsolódó anyagnak két része van. Az egyik a számítási anyagok, melyből
látható, hogy valamennyivel megnövekedett a pályázati saját erő. A másik a megvalósíthatósági
tanulmányterv, melynek 193. oldalára hívta fel a testület figyelmét. A tanulmányterv visszahivatkozik
egy 2008-as megállapodásra, melyben, a pályázatban résztvevő önkormányzatok megállapodást
kötöttek egymással arra, hogy minden ingó és ingatlan vagyont rendelkezésére bocsátanak az újonnan
létrehozandó nonprofit társaságnak. Ez tulajdonjogi változást nem jelent, minden esetben a használati
viszonyok tekintetében jelent változást. Megítélése szerint ez értelmezhető úgy is, hogy az üzletrész is
ingó vagyonnak minősül, így adott esetben a Gyomaközszolg Kft. tevékenységét is érinti. Valóban
meghatározó lehet Szarvas, mivel lakosságarányosan ő a legnagyobb, másrészt erős
hulladékszállításban érdekelt cége van, ami több településre kiterjedően látja el feladatát. Amennyiben
a nagytelepülések úgy döntenek, hogy nem nyújtják be második fordulóra a pályázatot, úgy az első
fordulóban felhasznált összeget vissza kell fizetni a pályázat kiírója részére. Tehát Szarvas sem
kívánja a hulladékszállítási rendszerét feladni, ezért született az a javaslat, hogy ezt a nonprofit
társaságot mindenképpen célszerű létrehozni, aki, mint alvállalkozó alkalmazza a begyűjtésre,
szállításra az önkormányzati cégeket. Ezzel a megoldással egy két járásra kiterjedő cég jön létre,
aminek sok pozitív vonása lehet, hiszen egy erős nagyterületet lefedő társaság lesz, ami mögött egy
hulladéklerakó telep áll, aminek a fejlesztési forrásai is nagyobbak lehetnek. Lényeges továbbá, hogy a
két járásra kiterjedéssel egységes díj és árképzési rendszer jöhet létre. A hulladékgazdálkodásról szóló
törvény szerint azonban egységes lesz a díjképzés.
A nonprofit jelleget tekintve, ez azt eredményezi, hogy osztalékot a tulajdonosok nem vehetnek ki a
társaságból, és azt lehet visszaforgatni a rendszer és a telepnek a fejlesztésére. Mint már szó volt róla a
Gyomaközszolg Kft nem kizárólagos gyomaendrődi tulajdonban van, hiszen Dévaványa 25 %-os
tulajdoni részaránnyal rendelkezik, tehát a használat átadása is csak üzletrész arányosan történhet.
Lényeges azonban, hogy nem mindegy milyen tulajdoni részaránnyal jön létre nonprofit Kft.
Létrejöhet lakosság arányosan, üzletrész arányosan.
Előzetes információi szerint Szarvas a mai rendkívüli ülésén meg fogja szavazni a második fordulóban
van részvételt. Ugyanakkor Kondorosnak is az volt a véleménye, hogy a második fordulóra is be kell
nyújtani a pályázatot.
A holnapi társulási tanács ülésén Betkó József képviselő fogja képviselni az önkormányzatot. A
társulási tanács részletesen ki fogja tárgyalni a témát és azt követően fog dönteni a pályázat
benyújtásáról. A pályázat benyújtása 2012. október 19. napján jogvesztő.
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Amennyiben a pályázat nem kerül benyújtásra, úgy az NFÜ elindíthatja a visszafizetéssel kapcsolatos
eljárást, az első forduló támogatásának kamattal terhelten történő visszafizetésére.
A beterjesztett döntési javaslatokon felül szükséges egy külön döntést hozni, ami alapján Betkó
képviselő úr el tudja dönteni, hogy a holnapi nap folyamán hogyan szavazzon. Amennyiben ezt a
döntést a társulás a döntésével megerősíti, akkor a pályázat benyújtható, viszont ha a társulás nem
fogadja el, akkor kockázatos lehet a pályázat benyújtása.
Az alábbiakban ismertette a javasolt döntési javaslatot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó Józsefet a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, hogy a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanács ülésén teljes jogkörrel képviselje Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát.
A pályázat benyújtását csak akkor támogathatja, ha a társulási tanács ülésén rögzítésre kerül, hogy a
GYOMAKÖZSZOLG Kft a települési hulladék gyűjtéssel kapcsolatos tevékenységét az alapító
okiratban meghatározott tulajdonosok közigazgatási területén, mint alvállalkozó a pályázat fenntartási
időszakában végezheti.
Ez megfelel annak a döntési javaslatnak, amit a mai napon valószínűleg Szarvas önkormányzat is
elfogad.
Toldi Balázs alpolgármester felolvasta az 1. döntési javaslat 12. pontját, amely szerint az
önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a
valóságnak megfelelnek, továbbá a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott
megvalósíthatósági tartalmat, üzemeltetési koncepciót, különösen a díjpolitikát, díjképzést, ismeri és
annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő
minimum öt évig. Ezzel kapcsolatban azt kifogásolta, hogy ez a megvalósíthatósági tanulmány még
2011-ben készült, amikor a pályázat benyújtásáról döntött a testület, de a pályázat teljes tartalmát
akkor nem ismerték meg. A maga részéről nem tudja egyértelműen azt mondani, hogy minimum öt
évig fenntartják ezt a díjpolitikát, és azt sem tudja, hogy öt éven belül, hogy fog alakulni a lerakott és
az újrahasznosított hulladéknak az aránya. Lehet, hogy ezek a döntések szükségesek a pályázat
benyújtásához, de a megvalósíthatósági tanulmány áttanulmányozásához több időre lett volna szükség,
mint egy éjszaka.
A díjképzést illetően felvetette, elképzelhető, hogy központi díjképzés lesz, aminek mértékét nem
tudjuk, és azt sem, hogy mikortól. Ha a jelenlegi díjtól magasabb kerül meghatározásra, nem biztos,
hogy az itt élők tetszését el fogja nyerni. Mint ahogy Jegyző úr is elmondta, a Gyomaközszolg Kft. jól
működik, a jelenlegi árakkal lehet nyereséget elérni, és képes arra, hogy terjeszkedjen.
Továbbá kérdésként fogalmazódik meg az ÁFA visszaigénylés kérdése. Ez idáig erre a kérdésre nem
kaptak megnyugtató választ.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, abban az esetben, ha nem hozzuk létre ezt a nonprofit
kft-t, Gyomaendrődnek akkor is meg kell felelnie az új hulladékgazdálkodási törvényben előírt
feltételeknek. A jelenlegi helyzetben a Gyomaközszolg Kft. alkalmatlan lesz ennek a feladatnak az
ellátására.
Toldi Balázs alpolgármester reagálva hangsúlyozta, igen, de akkor nem kerülne 50-60 millió Ft-ba,
csak 30 millióba.
Betkó József képviselő hangsúlyozta, egyenlőre senki nem ismeri, hogy mit tartalmaz az új törvény.
A díjképzést tekintve bizonyára magasabb áron kell dolgozzon egy nagyobb cég, míg ha külön
maradnánk valószínűleg olcsóbban szállíthatnánk a szemetet, mint ha létrehoznánk ezt a nonprofit
céget. A település lakossága szempontjából pedig ez a leglényegesebb, hogy nekik mennyibe fog
kerülni a hulladékszállítás.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetértett azzal, hogy a törvényt egyenlőre nem ismerjük, még igazán
azok a szakértők sem ismerik mélységében, akik a pályázat írásban döntöttek.
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A megvalósíthatósági tanulmányterv valóban egy 2008-ban készült terv, a lényegesebb részeket át
írták benne, de nem volt benne egyeztetés, Gyomaendrőd vonatkozásában több helyen is pontatlan
adatot tartalmaz. A holnapi társulási tanács ülésen ezt jelezni kell.
Az Áfa kérdést illetően, jelenleg a megvalósíthatósági tanulmánytervben úgy szerepel, hogy a
visszaigényelt Áfát az alapítók a nonprofit társaságnál hagyják. Tehát így az Áfa nem fogja
csökkenteni az önkormányzati saját erőt.
A hulladékgazdálkodási törvény kimondja azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtést be kell vezetni, tehát
ebből a tekintetből jó ez a Keop pályázat. A képviselő-testület is helyesen döntött, amikor a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos edényzet beszerzését is betervezi ebbe a pályázatba és a gépparkot is
ehhez igazította.
A díjképzést illetően igaz lehet az is, hogy nem csak maximált, hanem minimált ár is lesz, bizonyos
árszint alá nem mehet az díjképzés, a jelenlegi díjképzés nem lesz fenntartható. A díjnak azért kell
növekedni, hogy a hulladéklerakással kapcsolatos költségek is biztosítottak legyenek. A törvény
szerint a rendszer úgy jön létre, hogy direkt módon a tevékenységből ne lehessen kivenni, annak
biztosítani kell a szelektív hulladékgyűjtéssel és az ártalmatlanítással kapcsolatos költségeket, a díjnak
e miatt is növekedni kell.
Betkó József megkérdezte, van-e információ arról, hogy Békésszentandrásnak van-e szándéka belépni
ebbe a pályázatba.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, nincs információ, a beszélgetések során nem is esett
szó Békésszentandrásról. Igazán azt sem sikerült egyértelműen megfejteni, hogy miért növekedtek a
költségek. A mi elképzelésünk szerint Hunya kilépését osztották szét.
Toldi Balázs alpolgármester értelmezése szerint, amennyiben létrejön a nonprofit szervezet, úgy az
általunk megvásárolt eszközök annak tulajdonába fognak kerülni. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy hol
lesz ennek a szervezetnek a székhelye --- Szarvason.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, nem a tulajdonába, hanem a használatába kerülnek az
eszközök.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdése, hogy a használat ingyenesen fog történni, vagy kapunk
érte bérleti díjat? --- Ingyenes fog történi a használat, és az eszközöket oda fogják irányítani, ahol
szükség lesz rá.
Kérdése volt még, hogy az 5 éves fenntartási idő végén visszakaphatjuk az Áfát, vagy nem.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint ez az üzletrész egy nagyon zárt piacon lesz értékesíthető,
csak önkormányzat vagy állam részére.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta a döntési javaslatba belefoglalni, hogy az általunk vásárolt
eszközöket az önkormányzat hozzájárulása nélkül ne lehessen innen elvezényelni.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetértett a javaslattal. Véleménye szerint az általa fent ismertetett
módosító javaslatba kellene belefoglalni, hogy, a gépek elvezényléséhez a tulajdonos hozzájárulásával
van lehetőség.
Béres János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a létrejövő nonprofit kft-be hogyan fog alakulni a
szavazati arány, lakosságarányosan?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, attól függ, hogyan jön létre. Számunkra az lenne
kedvezőbb, ha üzletrész arányosan történne a Kft-ben való részvétel.
Várfi András polgármester megjegyezte, a mai döntésünkkel még nem dől el, hogy milyen formában
jön létre a nonprofit Kft. Ez további tárgyalást igényel. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy ne
lakosságarányos legyen az arány.
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Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, mit veszítne önkormányzatunk, ha még sem venne részt a
pályázat második fordulójában.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, kb. 15 millió Ft + annak késedelmi kamata, amit vissza
kellene fizetnie. Kb. ennyi az első forduló költsége, amit annak az önkormányzatnak kell viselni, aki
miatt meghiúsul az egész pályázat.
Fülöp Zoltán képviselő további kérdése, hogy a pályázati önerő és az Áfa be volt tervezve a
költségvetésbe. --- Igen, csak az a 3.7 millió Ft önerő különbözet nem, amit most kellene biztosítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a döntés során azt kellene mérlegelni, hogy az összes
kockázat mellett egy lényegesen nagyobb rendszer jön létre. A hulladékgazdálkodási törvényben
meghatározott feltételeket – szelektívhulladék gyűjtés bevezetése - a település a jelenlegi méretben
képes-e teljesíteni?
Várfi András polgármester a maga részéről javasolta a döntési javaslatok elfogadását. Azt követően
pedig azon kell igyekeznünk, hogy a legjobb előnyöket vegyük ki ebből a rendszerből.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, a fajsúlyos kérdések, melyek most a vita során
felmerültek, mint a 30 millió Ft Áfa, vagy a vagyonbevitel kérdése, nem most kerültek tisztázásra az
NFÜ-vel. A kezdetekhez képest ezeknek a fő kérdéseknek a helyzete nem változott, hiszen az Áfa
kérdése régen tudott, hiszen 2008-as a megvalósíthatósági tanulmányterv, a vagyonbevitel kérdése
pedig csak annyiban változik, hogy az új törvény egy nonprofit szervezetnek a létrehozását írja elő.
Nem szeretné, ha miattunk hiúsulna meg ez a pályázat, de miért a pályázat benyújtása előtt egy nappal
kell nekünk 30 millió Ft-ról meg ennyi bizonytalanságról dönteni.
Fülöp Zoltán képviselő egyetértett a fentiekkel. A maga részéről nem tudja eldönteni, melyik lenne a
jó döntés. A mai napon jutott az anyaghoz, nem volt ideje a 200 oldalt átolvasni az ülés kezdetéig.
Arnóczi István János képviselő megítélése szerint Gyomaendrődnek a partneri kapcsolat
kialakítására kellene törekedni a többi településsel, nem csak azt kellene nézni, hogy ez nekünk
mennyire fogja megérni.
Toldi Balázs alpolgármester reagálva hangsúlyozta, a hulladékgazdálkodás terén Gyomaendrőd hozott
létre egy olyan többségi tulajdonú céget, ami a többi településre nézve is jó, hiszen az ő áraik alatt
dolgozik.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ebből a pályázatból
Gyomaendrőd kilép, akkor meghiúsul a rendszer. A többi település pedig nem az elmarad haszonért
fog bennünket perelni, hanem a rendszer elmaradása miatt, hogy ők nem tudnak megfelelni az új
hulladékgazdálkodási törvényben foglalt feltételeknek. Az egész pályázat azért húzódott idáig, mert
senki nem ismerte mit fog tartalmazni az új törvény, amit most egyszeriben elfogadott a Parlament. E
miatt egy-két nap alatt olyan helyzet teremtődött, hogy az első fordulóban résztvevő
önkormányzatoknak el kell dönteniük, mit csináljanak az összes következményével együtt, ami most
tényleg nehezen meghatározható. Valóban nehezen meghatározható, hogy Gyomaendrőd képes lesz e
önállóan megfelelni a törvényi feltételeknek, vagy nem. Annyi bizonyos, hogy a jelenlegi
hulladékkezelés, szállítás tovább nem tartható fent, új rendszert kell csinálni, aminek van egy
fenntartási költsége, amit csak egy bizonyos üzemszint felett lehet megcsinálni.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Jegyző urat, ismételten olvassa fel a fentiekben már ismertetett
döntési javaslatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző az Alpolgármester úr által javasoltakra is figyelemmel az alábbiakban
ismertette a döntési javaslatot.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó Józsefet a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, hogy a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanács ülésén teljes jogkörrel képviselje Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát.
A pályázat benyújtását csak akkor támogathatja, ha a társulási tanács ülésén rögzítésre kerül, hogy a
GYOMAKÖZSZOLG Kft a települési hulladék gyűjtéssel kapcsolatos tevékenységét az alapító
okiratban meghatározott tulajdonosok közigazgatási területén, mint alvállalkozó a pályázat fenntartási
időszakában végezheti, továbbá a gépek elvezényléséhez a tulajdonos hozzájárulása szükséges.
Várfi András polgármester lezárta a vitát és felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket. Elsőként
az 1. döntési javaslat szerint döntsenek a pályázat második fordulóban történő beadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
554/2012. (X. 18.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0001
azonosító számú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben” elnevezésű II. fordulós pályázat dokumentumait, különösen a pályázati adatlapját,
indikátorait és egyéb kötelező vállalásait, a részletes megvalósíthatósági tanulmányt és a
költséghaszon elemzést, a pályázati projekt költségvetését - 455 805 180 Ft főösszeggel - megismerte,
jóváhagyja, és javasolja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a pályázati
projekt műszaki tartalmát, és valamennyi pályázati dokumentum tartalmát elfogadni, illetve javasolja,
hogy döntsön a pályázat benyújtásáról 2012. október 19. napjáig.
A pályázat saját forrás igényét 2013. évi költségvetésében 97 768 579 Ft összegben a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács biztosítja, melynek forrása a pályázatban részt vevő
tagönkormányzatok hozzájárulása.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács vállalja továbbá a pályázat általános
forgalmi adójának finanszírozását, melynek forrása a pályázatban részt vevő tagönkormányzatok
hozzájárulása.
2./
A pályázatban részt vevő települések a pályázat saját forrás igényét az alábbi összetételben
biztosítják:
Biztosítandó nettó
Település Kivitelezési költség Kivitelezési ktg aránya
önerő
Támogatás
ÁFA
133 101
Szarvas
157 402 300
37,18
36 345 798
311 45 750 719
Csabacsüd
955 600
0,23
220 658
808 067
277 756
Gyomaendrő
d
105 459 280
24,91
24 351 624 89 177 658 30 652 906
Kardos
1 936 600
0,46
447 181 1 637 613
562 894
133 311
Kondoros
157 651 400
37,23
36 403 318
953 45 823 123
358 036
123 067
Összesen
423 405 180
100
97 768 579
601
399
3./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázati projekt
megvalósítására a támogatás elnyerése esetén kötelezettséget vállal.
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4./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázati projekt
kapcsán a Társulás a költség-haszon elemzési útmutatóban meghatározott díjak számításának
módszerét és a díjak mértékét a projekt befejezését követő minimum 5 évig biztosítja.
5./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázati
projekt kapcsán a Társulás kizárólag települési szilárd hulladék kezeléséhez igényel támogatást.
6./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázati
projekt kapcsán a közbeszerzéseket a FIDIC piros könyv szerint folytatja le.
7./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázati
projekt kapcsán a hulladékkezelési mód végtermékének, illetve az egyes technológiai lépcsők
(szelektív gyűjtés, MBH stb.) végtermékének további befogadása biztosított.
8./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázati
projekt tartalma összhangban van az aktuális, a projektet érintő hulladékgazdálkodási tervekkel.
9./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az intézkedésen
kívül nem vesz-e részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve
projektelemhez kapcsolódóan.
10./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázati
projekt kapcsán 2016 után a 2016. évhez képest a szelektív gyűjtés és a szerves hulladéklerakótól
történő eltérítésének aránya a képződő hulladékhoz képest nem romlik.
11./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a megvalósítandó
beruházás tervezett helyszíneit a 275/2004. (X.8.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Natura
2000 területekkel érintett földrészletek jegyzéke nem tartalmazza.
12./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Társulás által az
üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban bemutatott megvalósíthatósági tartalmat, üzemeltetési koncepciót, különösen a
díjpolitikát, díjképzést, ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a
projekt befejezését követő minimum öt évig.
13./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a megelőzési
tevékenységek a beruházási költség 5%-ával megegyező összegben betervezésre kerültek.
14./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a költséghatékonysági mutatók elérik a felhívásban meghatározott értékeket.
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15./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázó a
létrejött létesítmények működtetésének fedezetét önerőből biztosítja.
16./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 2016 után, a
2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés es a szerves hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a
képződő hulladékhoz képest nem romlik.
17./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a projekt egyes
hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói elérik a pályázati
felhívásban meghatározott értékeket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázati
dokumentumok és a szükséges jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2012. október 19.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Jegyző úr által és Alpolgármester úr által javasolt döntési javaslatról kérte a
képviselők döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
555/2012. (X. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó Józsefet a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács ülésén teljes jogkörrel képviselje
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát.
A pályázat benyújtását csak akkor támogathatja, ha a társulási tanács ülésén rögzítésre kerül,
hogy a GYOMAKÖZSZOLG Kft a települési hulladék gyűjtéssel kapcsolatos tevékenységét
az alapító okiratban meghatározott tulajdonosok közigazgatási területén, mint alvállalkozó a
pályázat fenntartási időszakában végezheti, továbbá a gépek elvezényléséhez a tulajdonos
hozzájárulása szükséges.
Határidő: 2012. október 19.
Felelős: Várfi András polgármester
Végezetül a szükséges önerő többlet biztosításáról kérte a képviselő-testület döntését a 2. döntési
javaslatban leírtaknak megfelelően.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
556/2012. (X. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F. jelű pályázat 24.351.624-Ft
összegű önerejét, valamint 30.652.960-Ft összegű ÁFA megelőlegezését elfogadja. A 2012.
évi költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosítja, a szükséges önerő többletet,
melynek összege 3.700.000-Ft a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére biztosítja.
Határidő: 2012. október 19.
Felelős: Várfi András polgármester
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Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény vezetői
állására a pályázat kiírása megtörtént. A pályázati kiírásban a munkakör megjelölésénél a határozatlan
idős közalkalmazotti jogviszony létrejöttére a sebészeti álláshely került megjelölésre, mivel Fabó
doktor nyugdíjba vonul, a többi doktor pedig közreműködői szerződéssel dolgozik az intézményben,
melyek visszavonhatóak.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, ezt a tájékoztatást most annak kapcsán adja Jegyző úr, mert
egyre több olyan hír van a városban, hogy az önkormányzat nem akarja visszavenni az egészségügyi
intézményt.
Mint tudjuk a képviselő-testület határozatban már döntött arról, hogy az intézményt nem kívánja
átadni az államnak, azt fenn akarja tartani, ennek ellenére egyre több olyan információ érkezik a
képviselők felé, hogy nem akarják az intézményt visszavenni. Hányszor kell ez ügyben szavazni?
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az általa adott tájékoztatás független ettől. Akár
önkormányzati fenntartásba marad az intézmény, akár átkerül állami fenntartásba, a pályázati eljárás
gyorsabb lefolytatásának az a jelentősége, hogy ha az államnak kerül átadásra, akkor már
önkormányzat által ismert, a munkájával megelégedett személy vezetésével menjen át az államhoz. Ez
azért nem ellentétes a korábbi testületi döntéssel, mert nem lehet tudni, hogy a jogszabály hogyan fog
megjelenni, a járóbeteg szakellátást egyáltalán az önkormányzat visszakérheti, vagy sem. Az
elfogadott testületi döntés arra vonatkozik, hogy ha a jogszabályi feltételek biztosítottak –
finanszírozási feltételek is – akkor az önkormányzat fenn kívánja tartani az egészségügyi intézményt.
A jogszabály valószínűleg 2013. január-február hónapban fog megjelenni, utána lehet újra beszélni
arról, mit kíván az önkormányzat csinálni. Ha nincs meg az önkormányzatnak a visszavételi
lehetősége, akkor már egy olyan intézményvezetéssel menjen át az államhoz, aminek a vezetését
ismerik.
További hozzászólás nem volt. a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Poharelec László
hitelesítő

Fülöp Zoltán
hitelesítő
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